
Tuâlʼjõžmošttlääʹjj oođummuš 

Tuâlʼjõžmošttlääʹjj obboođummuž leät alttääm skamm-mannust 2020. 

Ministeria piijjâm tuâjj-joukk da seuʹrrjemjoukk valmštâʹlle oođummuž. 

Tuâjj-joouk eʹtǩǩõõzz valmštõõlât halltõõzz eʹtǩǩõõzz ååʹblka da tõn 

mieʹrräiʹǧǧ lij eeʹjj 2021 loopp räjja. 

Tuâlʼjõžmošttlääʹjjest (295/1963) šiõtteet põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi, pååđ tuâlʼjõžkaauʹni da 

käärabkäunnsi suõʹjjummšest, tuʹtǩǩummšest da tõid õhttneei mõõntõõllmõõžžin. 

Tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi rääuhtummuž vuäpp Museokoontâr, kååʹtt tåimm še tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzi 

tuʹtǩǩummuž da tõid likktõõllmõõžž kuõskki aaʹššin lååʹppveʹrǧǧneʹǩǩen. Museokoontâr lij 

tåimmvälddsaž veʹrǧǧneǩ še pååđ tuâlʼjõžkaauʹnid da käärabkäunnsid õhttneei aaʹššin. 

Oođummuž täävtõõzz 

Lääʹǩǩ lij leämmaž miâlggâd nåkmen viõǥǥâst pâʹjjel 50 eeʹǩǩed. Mottjam tåimmampirrõõzz diõtt 

lij tarbb oođeed tuâlʼjõžmošttlääʹjj obbvuõđstes. Oođummuž õhttvuõđâst âlgg ärvvtõõllâd da 

meäʹrtõõllâd tuâlʼjõžmooštai suõʹjjummša, tuʹtǩǩummša da teâđvuäǯǯmõʹšše õhttneei 

täävtõõzzid. Põõšši tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzzid, pååđ tuâlʼjõžkaauʹnid di jeeʹres arkeolooglaž 

kulttuurärbba õhttneei meäʹrteeʹlmid da tõi vuõiggâdvuõttvaaiktõõzzid lij tarbb muʹtted 

čiõlggsubun. Õhttvuõđ jeeʹres lääʹjjšiõttummša âlgg ärvvtõõllâd obbvuõttân oʹđđest. Lääʹjj 

toimmupiijjmõʹšše õhttneei mõõntõõllmõõžžid da veʹrǧǧniiʹǩǩi tuâjj-juâǥǥ âlgg vuäǯǯad ääiʹj tässa 

da šiõtteed tõin ânnʼjõõžž tääʹrǩben. Lââʹssen oođummšest âlgg väʹldded lokku säʹmmlai ǩiõl da 

kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm teâuddjummuž di säʹmmlai vuõiggâdvuõđid alggmeeran. Ääʹššest 

tuejjeet pååđčiõlǥtõõzz. 

Oođummuž valmštõõllâm da čõõđ viikkâm 

Tuâlʼjõžmošttlääʹjj oođummuž valmštõõlât mättʼtõs- da kulttuurministeria piijjâm tuâjj-jooukâst da 

seuʹrrjemjooukâst. Eʹtǩǩõõzz ođđ lääʹǩǩen tuejjeet halltõõzz eʹtǩǩõõzz ååʹblka.  

Tuâjj-joouk da seuʹrrjemjoouk eʹtǩǩõõzz mieʹrräiʹǧǧ lij eeʹjj 2021 looppâst. Eʹtǩǩõõzz vuõltteet tõn 

mâŋŋa ceäʹlǩǩemnalla. Tän mâŋŋa halltõõzz eʹtǩǩõõzz ǩiõrǥtet mättʼtõs- da kulttuurministeriast 

eeʹjj 2022 ääiʹj riikksuåvtõõzz ǩiõttʼtõõllâm vääras eeʹttiǩ-kådda uʹvddemnalla. 

Teâđtummuš da haʹŋǩǩõõzz seuʹrrjummuš 

Täävtõssân lij, što oođummuž valmštõõllâm šâdd vuârrvaaiktõõzzâst jeeʹres čõõnâsjoouki- da 

äʹšštobddjivuiʹm da vuäǯǯamnalla lij ääiʹjpoddsaž teâtt valmštõõllmõõžž ouddnummuž pirr. 

Mättʼtõs- da kulttuurministeria jääʹrjast lääʹǩǩoođummuž kuõskki kuullâmpoodd vueʹssmannu 

looppâst. Noorõõttmõõžž tääʹrǩab ääiʹjest da siiskõõzzâst iʹlmmtet mâʹŋŋlest.  

  



 

Täid seeidaid noorât teâđ še jeeʹres valmštõõllma õhttneei noorõõttmõõžži da eʹtǩǩõõzzi pirr.  

4.–5.2.2021 

Ǩieʹzz ǩeʹddtuâjai ouʹdde puʹhttempeeiʹv da Arkeologia staarjõõttji kaaunõõttmõš  
HYPERLIŊKK:  

 

13.–14.4.2021 

KURVI – kulttuurpirrõõzz veʹrǧǧneǩ-kaaunõõttmõš 

 

vueʹssmään 2021 

Mättʼtõs- da kulttuurministeria kuullâmpodd 

 

29.–30.9.2021  

Kulttuurpirrõspeeiʹv 

 

Valmštõõllma õhttneei haʹŋǩǩõsteâđ da äʹššǩeeʹrj käunnʼje tän haʹŋǩǩõsikkân pääiʹǩ. 

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM064:00/2020  

 

Teâđtõõzz 

Tuâlʼjõžmošttlääʹjj oođeet  

11.11.2020  
HYPERLIŊKK https://minedu.fi/-/muinaismuistolakia-uudistetaan 

 

 

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/arkeologisten-kenttaetoiden-esittelypaivat
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM064:00/2020
https://minedu.fi/-/muinaismuistolakia-uudistetaan

